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Ígéretünkhöz híven, folytatjuk a  

 „SZÖSZ-MÖSZ” 
tábort! 

 
Július 30-tól Augusztus 3-ig 

(hétfőtől-péntekig) 
naponta 9 és 13 óra között 

a Művelődési Házba. 

 
 

A programokból:  

 kézműves foglalkozások 
 Régi népi játékok 
 Sokféle társasjáték 
 Ügyességi és sportversenyek 
 Vetélkedők 

Egyéb meglepetéssel is várunk titeket! 
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Testületi Hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2012. június 
26-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta 
meg: 

A testület meghallgatta Ritecz György ügyvezető 
úr (Galgamenti Viziközmű Kft.) tájékoztatóját az 
új viziközmű törvényből eredő aktuális feladatok-
ról. Elmondta, hogy az új törvényi előírások alap-
ján két lehetőségük van az önkormányzatoknak: 
vagy átadják az államnak üzemeltetésre a 
viziközműveiket, ekkor azonban semmilyen bele-
szólásuk nem lesz a működtetésbe, vagy több 
szolgáltató egyesülésével növelik a vízművek ellá-
tási területét, és így sok kérdés eldöntése megma-
rad a helyi képviselő-testületeknél. A Galga-menti 
önkormányzatok egyöntetűen a második lehető-
séget választották. Hónapokig tartó előkészítő 
munka után több – korábban önálló - viziközmű 
kft (köztük a Galgamenti Viziközmű Kft. is) beol-
vad a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-be, 
amelynek az ellátási területe így 55 településre 
terjed ki és ezáltal már megfelel a törvényi előírá-
soknak. Ikladon a víz és szennyvízcsatorna szol-
gáltatást továbbra is Bagról fogják biztosítani, 
Bagi Üzemigazgatóság néven. Ritecz György el-
mondta, hogy a víz-és csatornadíjat 2014-től a 
miniszter állapítja meg. A testület a tájékoztatót 
követően jóváhagyta az átalakulással kapcsolatos 
bérleti-üzemeltetési szerződéseket, valamint a 
DAKÖV Kft. társasági szerződését. (Az átalakulást 
a DAKÖV Kft. kibővített taggyűlése is jóváhagyta 
2012. június 28-án.) 

A testület jóváhagyta az Aszódi Kistérség Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgált 
és módosított változatát. 

A testület megtárgyalta Sztán István aszódi pol-
gármester levelét, melyet a Szakorvosi Rendelőin-
tézet (SZTK) jövőbe üzemeltetésével kapcsolatban 
írt. Aszód Város Önkormányzata társulást kíván 
létrehozni az üzemeltetés támogatására. (A részle-
tek megbeszélésére 2012. július 2-án került sor 
Aszódon. A jelenlévő polgármesterek úgy döntöt-
tek, hogy nem jön létre a társulás.) 

A testület törvényi kötelezettségének eleget téve 
módosította az önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról (SZMSZ) szóló rendeletet, 
amelybe bekerültek a helyi német nemzetiségi 
önkormányzat működéshez az önkormányzat 
által biztosított feltételek (pl.: iroda biztosítása, 
adminisztrációs és egyéb technikai feltételek biz-
tosítása). 

A testület meghallgatta Madarász István polgár-
mester és Bagyin Katalin művelődési ház vezető 
tájékoztatóját a 2012. augusztus 18-20. között 
megrendezésre kerülő Falunap tervezett program-
járól. 
A testület módosította a Helyi Építési Szabályza-
táról szóló rendeletet, amely során egy már meg-
lévő építési övezet határát terjesztette ki. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

Könyvtári hírek 

Tormay Cécile: Bujdosó könyv 

Kedves Ikladiak, ezt a könyvet ajánlom Önök-
nek, mert Iklad település is említve van ebben 
a naplóregényben!        

Draskóczy Piroska (Összeáll.): 
 Német népmese 
Szalai Lilla (Összeáll.): 
 Magyar népmesék (legismertebb mesék) 
Tomanné Jankó Katalin (Szerk.): 
 Thomas a gőzmozdony - A nagy felfedezés 
Chris Oxlade: 
 Thomas, a gőzmozdony - Hogyan működik 

egy mozdony?   
Bosnyák Viktória: 
 Tündérboszorkány 
 Klott Gatya, ne fárassz! 
 Analfa visszatér 
 Budapesti kis boszorkány; 
Ken Follett: 
 Az idők végezetéig 
Martina Cole: 
 Könyörtelen üzlet 
Csukás István: 
 Nyár a szigeten 

50-100Ft-ért megvásárolható könyveket árusí-
tunk. 

Köszönjük a felajánlóknak az ajándékkönyveket. 
(többek között: krimik, romantikus regények és 
más érdekes olvasni valókat kaptunk! 

Péterfi Gábor nemrégiben könyvtárunk vendége 
volt, az előadáson beszélt az új könyvéről is! Az 
Ikladiak biztosan érdeklődni fognak hiszen a kö-
tetben Ikladiakról  is szó van: 
Címe: "A huszadik század emlékezete a Galga 
mentén" 
Szerkesztette: Péterfi Gábor 

Kiss Regina 
könyvtáros 
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 Múzeumok Éjszakája 2012 

Július 23-án, szombaton tartottuk meg  negyedik 
alkalommal e rendezvényt. 
A különböző játékos feladatok eredményeit most 
tesszük közzé: 
Érdekességek Ikladról: 

10 pontos:  Braun Józsefné, Braun Tibor,  
Braun Zsuzsanna,  Ruiz – Wildmann  Karolina, 
Braunné - Rigóné  csapat 

9 pontos: Bálintné Mayer Katalin, Braun Fanni, 
Deszk Bernadett, Fehér Csaba, Raffai Józsefné, 
és a JATEKÁM csapata 

8 pontos: Kékesi Józsefné, Marton Jánosné, és 
a „Megtörtek” csapata 

Sváb szavak felismerésében: 
13+1 pont:  Bálintné Mayer Katalin, Braun  
Fanni,  Braun Józsefné,  Braun Tibor,  Braun 
Zsuzsanna,  Deszk  Bernadett,  Fehér Csaba, 
Marton Jánosné,  Ruiz – Wildmann  Karolina 
valamint  Braunné - Rigóné, JATEKÁM,  
Vegyeskar csapatok 

13 pont:  Kékesi Józsefné, Raffai Józsefné 

Tárgyfelismerő játékban: 
20 pontos: Bálintné Mayer Katalin, Braun Fan-
ni, Braun Tibor, Deszk Bernadett, Fehér Csaba, 
Kékesi Józsefné, Marton Jánosné, Raffai József-
né, valamint a JATEKÁM, „Megtörtek” és a Sze-
derfa csapata 

19,5 pontos: Braun Józsefné, Braun Zsuzsan-
na, Ruiz – Wildmann Karolina 

Savanyú káposztás, kolbászos nokedli (Gögana): 
Ebben az esztendőben ezt a hagyományos ételt 
készítettük el, sokaknak még ma is gyakran az 
asztalukra kerül, és sokan nem is ismerték.  
Ezennel közreadjuk a receptet, és megköszönjük, 
Bence Lászlónénak, Ecker Zsuzsannának (Timi) 
Ecker Jánosnénak (Timi), Kovács Istvánnénak, 
Varga Katalinnak, hogy a Múzeumok éjszakáján 
ezen ételt elkészítették és a látogatók megkóstol-
hatták. 

(1kg lisztből nokedlit készítünk, valamint 1kg 
savanyú káposzta, tetszés szerint füstölt kolbász, 
2 fej vörös hagyma, kevés zsír szükséges az elké-
szítéshez) 
Két közepes fej vöröshagymát kockára vágunk, 
kevés zsíron megdinszteljük, majd a csíkokra 
vágott füstölt kolbásszal tovább dinszteljük, és az 
apróra vágott savanyú káposztával együtt lepirít-
juk. Ezután már csak az előre elkészített nokedli-
vel összemelegítjük. 

Tartalmas, egyszerű, könnyen elkészíthető étel, 
valamikor jellemzően a téli időszakban készítet-
ték. 

Ha kedvük van, próbálják ki! 
Jó étvágyat hozzá. 

Köszönjük a süteményeket, az adományokat,  a 
kölcsönkapott eszközöket, Braun Ivánnak a tűz-
gyújtást, Braun Patriknak a kivetítéshez nyújtott 
segítségét, valamint Nagy Zoltánnak az előzetesen 
elvégzett villanyszerelési munkákat. 

Bagyin Katalin 

Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület Hírei 

Június 23-án az egyesület zenekara és 
„Blaublumen” tánccsoportja a domonyi Faluna-
pon lépett fel. Mindkét csoport 15-15 perces mű-
sorával szórakoztatta a közönséget, a lányok a 
zenekar kíséretével két svábtáncot, valamint kü-
lön cselsztont adtak elő. Mindnyájuknak nagy 
sikere volt. 
Június 30-án az egyesület tánccsoportja a 
kerepesi Nemzetiségi napon sváb táncok bemuta-
tásával öregbítették az egyesület és Iklad hírne-
vét! 
Elkészült a DVD a május 12-én megrendezett 
majálisról, amelyen minden fellépő szerepel. Akit 
érdekel a DVD, a következő e-mail címen jelezze: 
nnkke.iklad@gmail.com 

Kérjük, támogassák egyesületünk működését 
és csatlakozzanak az egyesület tagjai közé! 

Belépési szándékukat az 
nnkke.iklad@gmail.com 

e-mail címen tudják megtenni. 

Segítő szándékukat előre is köszönjük. 

NNKKE 

Hirdetés 

Szántóföld Eladó! 
Aszódon, az Ikladi Termelő Szövetkezet kezelésé-
ben lévő, 10 AK értékű 5000m2 területű, osztat-
lan közös tulajdonú szántóföld eladó, magánsze-
mélytől. 
iá: 350.000.Ft 
Érd.: Szász Tibor 
Tel.: 06702773696 
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FIGYELEM! 

AMENNYIBEN: 
 egyedül érzi magát az otthonában, társa-

ságra vágyik, 
  családja elsősorban a munkájával van elfog-

lalva és keveset látja őket, 
 egyre nehezebb az otthoni rezsiköltségeket 

kifizetni ami  a  folyamatos  otthonlétből  
adódik, 

AKKOR JELENTKEZZEN AZ ASZÓDON MŰKÖDŐ 
IDŐSEK KLUBJÁBA AHOL LEHETŐSÉG NYÍLIK 
NAPKÖZBEN:  
 a közösségi együttlétre, 
 a pihenésre, 
 a személyi tisztálkodásra, 
 a személyes ruházat tisztítására, 
 napi háromszori étkezésre. 

 
A BEJÁRÁS KISBUSSZAL BIZTOSÍTOTT! 
Az idősek nappali ellátásának térítési díja jöve-
delemtől függően változó, megközelítőleg a térí-
tésmentességi kategóriától a napi 30 forintig 
terjedhet. 
Amennyiben napi háromszori étkezést is kér, 
annak a díja szintén jövedelemtől függő: jelenleg 
minimum 123.- Ft./nap, maximum 410.- Ft. 
naponta. 

Amennyiben jelentkezni szeretne az Aszódon 
működő idősek klubjába keresse a helyi Csa-
ládsegítő Szolgálat irodáját: 2181 Iklad, Ráday 
tér 2. (Művelődési Ház) tel.: 06-30-816-0455 

Álláskereső klub 

Újra indul az álláskereső klub Ikladon. 
Munkanélküli vagy váltani szeretne, jöjjön el. 
Helyszín: Iklad Művelődési Ház 
Időpont: szerda 13-15 óra 
Amiben segíteni tudok: 

- Internetes álláskeresés 
- Friss állásajánlatok 
- Önéletrajz megírása 

Segítséggel könnyebb állást találni! 

Várom szeretettel: 
Ványi Katalin 

családgondozó 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó 
 
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiv@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-381 
Felelős kiadó: Madarász István, Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin 
Szerkesztők: Braun Anikó 
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387  
Terjesztők: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai 
Készült: 650 példányban 
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2012. augusztus 2-3. 

Véradás 

2012. július 11-én, szerdán 
15-18 óra között véradást tartunk. 

Helyszín: Művelődési Ház 
 

Önzetlen segítségét minden beteg 
nevében köszöni: 

 

A Magyar Vöröskereszt valamint az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat. 

 

Személyi Igazolványát és a Társadalombiz-
tosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyá-
ját feltétlenül mindenki hozza magával! 

 

Hirdessen Ön is az Ikladi Hírek hasábjain! 
 

 Hirdetési tarifák: Hirdetésfelvétel: 
 Teljes oldal: 10 000 Ft Személyesen: a Művelődési Házban 
 Fél oldal:   5 000 Ft Telefonon: 06-28-403-387 
 Negyed oldal:    2 500 Ft E-mail-en: ikladihirek@iklad.hu 
 Apróhirdetés:         250 Ft (20 szó) Lapzárta: minden hó 25-én 

Köszönjük hirdetőinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak 
az újság előállítási költségeihez. 

 


